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Apresentação
O livro narra a história de Amácio Mazzaropi, artista brasileiro, cineasta produtor e ator de cinema, cujos filmes 
retratam o jeito autêntico e simples do homem caipira.

Justificativa
A obra é construída em versos com linguagem que se aproxima a do homem do campo. Traz para o leitor 
assuntos que permitem fazer reflexão sobre a cultura popular, bem como, o contexto de outras épocas 
envolvendo o comportamento do indivíduo no socioeconômico e político.

Projeto pedagógico 
Aprofundar-se na trajetória da vida do artista Mazzaropi. Ir além do conhecimento, buscando compreender 
quais foram as suas conquistas e que legado ele deixou para a cultura brasileira? Como compreender a 
linguagem com suas expressões usadas popularmente pelo homem do interior ou do sertão do Brasil?

Temas secundários
Circo, cinema, música, humor e entretenimento.

Áreas de conhecimento
Artes Cênicas, Literatura, Língua Portuguesa, História, Ciências, Geografia.

Temas transversais
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, Trabalho, Educação.

Indicação
Indicado para alunos a partir do 5º ano

*Beatriz Tavares de Souza é mestre em Linguística Aplicada e pós-graduada em Língua Portuguesa pela PUC-SP. 
Tem licenciatura plena em Língua Portuguesa e é bacharel em Língua Espanhola, também pela PUC-SP.

Mazzaropi, um jeca bem brasileiro 
Autor: Dílvia Ludvichak
Ilustrações: Luciano Tasso
Elaboração do Projeto: Beatriz Tavares de Souza
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Objetivos
Desenvolver no aluno a leitura e atribuições de sentidos, bem como, o conhecimento sobre a história do artista 
Mazzaropi. Ajudar o aluno conhecer e apreciar a arte do cinema ou da dramaturgia. Leva-los a observar a 
sociedade em épocas diferentes, destacando a dos anos da primeira metade do século XX, suas raízes tão 
presentes e significativas na cultura do povo. 
Propiciar atividades conjugadas entre as disciplinas de outras áreas, tendo como destaque a Língua Portuguesa 
e suas variações. Promover reflexões, sob os aspectos das atitudes do indivíduo e sua relação com as mudanças 
do comportamento humano no meio social. Que mudanças são essas? Como os meios de comunicação, o 
rádio e a TV influenciaram nos costumes?

Antes da leitura
Criar situações para o aluno refletir, questionar e debater o tema do livro. Falar um pouco sobre meio ambiente, 
contexto familiar e costumes, tendo como foco também as artes cênicas.

• O que podem representar ou contribuir os artistas (atores, cantores, pintores etc.) para a sociedade?

• Como uma celebridade pode influenciar na vida das pessoas? 

• O que você sabe sobre Mazzaropi? 

• Quem, na primeira metade do século XX, eram os destaques na literatura, música, pintura, cinema?

• Em qual região do Brasil está localizado o estado em que Mazzaropi nasceu?

• Localizar no mapa do Estado de São Paulo a Capital e a cidade de Taubaté.

• Como era a industrialização, o crescimento econômico das cidades, as vias de acesso, como: estradas 
de rodagens, vias férreas, aéreas etc.?

• Em relação aos sistemas de transmissão, no dia-a-dia da vida de Mazzaropi, qual era o veículo de 
comunicação mais presente na vida familiar? O rádio, telefone, televisão? Qual?

• Para a época, qual a importância do circo e seu papel na sociedade?

• Nos dias atuais, o circo ainda é considerado de tal relevância?

Apresente o livro.
Aponte o nome da editora, o nome da autora, o autor das ilustrações e a data da publicação. Antecipe o 
interesse dos alunos em ler e compreender o assunto do livro. Provoque pergunta: 
O que o título do livro sugere? 
Relacionar o livro com outros assuntos do cotidiano, aqueles que possam se interligar com a história.  
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Sugestões: 

• Selecionar e apresentar aos seus alunos um filme do Mazzaropi (desses que estão elencados na página 
31 do livro), no qual é possível os alunos perceberem o meio ambiente, o caipira com suas características e 
seus aspectos, ou, fazer uma visita ao museu virtual Mazzaropi. (www.museumazzaropi.org.br).

• Sugerimos ainda, organizar uma excursão, propondo aos pais e direção da escola levar os alunos a 130 
km da capital paulista, Taubaté (SP). Lá existe um museu em cujo acervo há fotos, filmes, roupas e objetos 
pessoais do comediante Mazzaropi. 

• Propiciar ambiente, inclusive, se possível, em conjunto com outros professores e alunos de outras salas 
para um “bate-papo” sobre o resultado da pesquisa ou excursão.

• Convidar os alunos e professores a ouvir a música “Tristeza do Jeca”, que foi lançada por diversos 
cantores da música caipira, dentre eles: Tonico e Tinoco. Cantar com eles, acompanhando a letra que está 
na página 30 do livro.

• A partir dessas atividades, solicitar registros das informações, por meio de desenhos, textos, cartazes 
ou maquetes. 

Lendo as ilustrações
Sugerimos explorar as figuras observando com os alunos linha, cor, formas e os aspectos. 
Qual a cor e quais as figuras mais predominantes no livro da história?
Ajude os alunos a observarem a capa e a descreverem (na linguagem oral) o que compõem as figuras: o que 
aparece nas ilustrações?
Analisar, observando como foi construído o posicionamento da imagem. 
Durante o mapeamento das demais figuras desenhadas, faça pergunta: qual o intuito do ilustrador Luciano 
Tasso em realizá-la, ou, que interpretação de sentido para este ou aquele outro desenho?

Agora vamos para a história:
Sugerimos desenvolver uma leitura compartilhada entre alunos; aplicar a dinâmica do professor mediador.
Aprofunde na compreensão do texto, esclarecendo, mas também provocando os alunos com perguntas, 
levando-os a pensar nas respostas durante a busca de significados.

Manifestando sobre o livro
Organizar os alunos em grupo. 
Estimule-os a expressar, trocar ideias; fazer suas interpretações; descobrir os sentidos de frases e significados 
de palavras. Pergunte:

1. Qual a sua opinião sobre o livro? 

2. Qual o assunto principal abordado? 
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3. O assunto da história faz relação com algum fato real do nosso dia a dia? Não? Sim? Qual?
4. Houve algum trecho que você não entendeu? Não? Sim? Qual?
5. Quem você considera como o personagem central?
6. Quais são os outros personagens?

Só para relembrar o que já deve ter aprendido: 
Podemos afirmar que todos os textos escritos com parágrafos são chamados “texto em prosa” e os escritos 
sem parágrafo, com uma oração por linha são chamados de “texto em verso”.

A. Então, responda escolhendo uma alternativa:

1. Como a obra MAZZAROPI, UM JECA BRASILEIRO foi escrita:

a. Em prosa

b. Em verso

2. Em relação à linguagem usada pela autora, como você a define: 

a. Fácil de entender

b. Difícil

B. Respondendo agora a seguinte questão:

Para quem a autora dedica o livro? _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

C. Você pode também observar que o livro sobre Mazzaropi tem um prefácio (texto de apresentação colocado, 
logo no começo do livro). Pois, bem.

Leia com atenção e depois responda, escolhendo uma alternativa que julgar correta:

1. O assunto abordado pelo prefácio é:

a. Sobre o livro escrito por Dílvia Ludvichak

b. Sobre a vida de Mazzaropi

c. Sobre o livro escrito por uma autora em que nele retrata a vida de Mazzaropi

2. Quem, então, escreveu esse prefácio?

a. Guimarães Rosa

b. Manoel de Barros

c.  O curador do Museu Mazzaropi-Taubaté-SP, Claudio Antônio Marques Luiz 

D. Leia com atenção para depois escrever o nome de quem escreveu as seguintes afirmações:

a. “É junto dos bão, que a gente fica mió.”   __________________________________________________

b. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. 
Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui 
aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do 
que o mundo.   __________________________________________________________________________
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Atividades

Estudo da Língua

Vocabulário

1. O que significam as palavras grifadas dos textos? 

2. Quais dos termos nele utilizados estão enquadrados na lista “um pouquinho de caipirês”, da última página 
do livro?

a. Vou lhes contar uma história que não é prosa passageira, nem conversa de pescador. Um pouco de 
causo, jeitão de anedota, um dedo de prosa de muito valor. Uma história aprumada, bem florida e animada, 
conversa de bom caipira, verdadeira “sim sinhô”. ________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

b. Pois se tem uma coisa que agrada o bom caipira, é contar e ouvir histórias... Cada um acrescenta o que 
sabe, puxa a danada da memória. Não existe limite, vale a imaginação. Uma grande colcha de retalhos, e 
em cada retalho, um cadinho de tradição. ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

c. O filho tão esperado, que completaria a família, trazia um compromisso: ser causa de baita alegria. ____

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

d. Nas malas, bem pouca coisa de casal que ainda está se ajeitando. O filho, ainda pequeno, e um mundaréu 
de planos. _________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. Escolha um destes termos, abaixo extraídos do “caipirês” e desenvolva uma ou duas frases: 

Capiau, caipira, tabaréu, saquarema, mocorongo, matuto, sertanejo

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Agora é com você:
Na sua casa, alguma vez já observou alguém acabrunhado? Não? Sim? Quem?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Alguma coisa já te deixou aporrinhado? Não? Sim? Explique
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Repare os seus colegas da sala e responda: quem deles vem para escola mais emperiquitado?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

4. Com base no livro, lista de significados da última página, transforme as frases escritas no “caipirês” por 
outra linguagem, como, por exemplo, a formal:

a. Hoje meu amigo está totalmente avuado.

____________________________________________________________________________________________

b. Lá no centro da cidade está acontecendo um baita quiproquó.

____________________________________________________________________________________________

c. Tem muita gente que está na pindaíba.

____________________________________________________________________________________________

5. Explique o que significam as expressões:

a. Nesta altura do campeonato, Mazza já era o Jeca Tatu. _________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

b. Saudade é o que evita que a gente ande sem eira nem beira. _____________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

c. Lavar a égua, tirar proveito, lucrar na base da enganação. ________________________________________

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Ortografia

1. Emprego do Z e do S

a. Encontre no livro e escreva palavras escritas com Z e S: _________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

b. Selecione e escreva as palavras escritas com S, as que você encontrou, mas que tem na pronúncia o 
som de Z. _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Emprego do J e do G

Repare as palavras: 

 Jeca   sujeito   feijão 

 jeitão   singelo  imaginação

 joelho   região   deseja

 

a. Quais destas palavras escritas acima manteriam o mesmo som se 
estivessem  escritas tanto com J quanto com G: ____________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

b. A que conclusão você chega sobre o uso do J e do G quando 
combinados com as vogais a, e, i, o e u? __________________________

__________________________________________________________
_________________________________________________________

________________________________________________________
______________________________________________________

3. Agora observe: 

Podemos classificar as palavras de acordo com o número 
de sílabas. 1 sílaba, são chamadas monossílabas; 2 

sílabas, dissílaba; 3 sílabas, trissílabas e palavras 
com 4 ou mais sílabas são chamadas polissílabas.

A sílaba mais forte de uma palavra é chamada de 
sílaba tônica.  
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Pois, bem:

Releia a estrofe retirada do livro Mazzaropi e depois classifique as palavras quanto ao   número de sílabas:

 

Mas brega mesmo é o preconceito de quem critica sem conhecer

a história, a fé, os valores, o jeito simples de viver.

Gente que nasce na roça tem muito pra oferecer.

Coração de caipira é porteira aberta. Abraço de bem-querer.

a. Monossílabas ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

b. Dissílabas _______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

c. Trissílabas: ______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

d. Polissílabas: _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Grife ou pinte as sílabas tônicas dos versos:

E, lá onde está, Mazzaropi ainda faz graça, gaiato e desengonçado.

É certo que Deus não há de se fazer de rogado.

Deve dar umas boas risadas e chamar Mazza de arteiro.

E a festança no céu está garantida, com esse jeca bem brasileiro.

Tenho dito!

Interpretação, Entonação e Sinais de Pontuação

Leia o trecho da narrativa:

“No calendário da roça, vida 

e morte são

como mudanças de estação.

Um dia a gente floresce,

no outro, aduba o chão.

Já se sabe o bom caipira

que para tudo se fez um tempo.

Desde o sol, que nasce bem cedo,

até o sopro do vento.

Mazzaropi nasceu, viveu e morreu.

Cumpriu o ciclo da semente.

Deitou-se na terra,

abastado de riso e de vida,

e descansou de ser vivente.”
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A. Responda as seguintes questões:

1. O que existe no calendário da roça? __________________________________________________________

2. Com o que, o poema compara a vida e a morte? ______________________________________________

  

B. Escolha uma alternativa que julgar correta:

1. O bom caipira sabe disso:

a. Há tempo para florescer, tempo para morrer

b. Viver e morrer significa cumprir o ciclo da semente

2. Quantos versos a estrofe apresenta?

a. Treze versos

b. Dez versos

C. Complete com as palavras que rimam.

São  ________________________________________

Semente ________________________________________ 

D. Quais os sinais de pontuação foram utilizados para escrever a estrofe? ______________   ______________

Em folha de sulfite ou cartolina

Represente com desenho de uma flor os versos a seguir: 

No calendário da roça, vida e morte 

são como mudanças de estação.

Um dia a gente floresce,

no outro, aduba o chão.

Compreensão de Leitura

Em grupo, repassando o que leu:

1. Em que bairro era localizado o sobrado da família de Mazzaropi? _________________________________

2. Em que dia, mês e ano Mazzaropi nasceu? ____________________________________________________

3. Para onde Bernardo (pai de Mazzaropi) resolveu levar a família para morar? _________________________
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4. Em que ano Mazzaopi morreu? _____________________________________________________________

Com base no texto, coloque V (verdadeiro) ou F (falso) diante das seguintes afirmações:

1. Como você descreveria o menino Mazzaropi:

(    ) Um tiquinho avoado  

(    ) Esperto  

(    ) Inquieto, esperto e sonhador 

2. Mazza, como era chamado, crescia por dentro e por fora:

(    ) Aprendia ouvindo histórias e também inventava outras mais

(    ) Um dia conheceu o circo

(    ) Mazza não queria ir embora e nem queria conhecer o mundo

3. Mazza descobriu que podia fazer muito, o que ele desejou:

(    ) Desejou ter o seu próprio circo

(    ) Trabalhar, quem sabe, no rádio, no teatro ou no cinema

(    ) As duas alternativas estão corretas

Por falar em circo
Você sabia que a arte do circo veio da Europa ao Brasil em meados do século XIX? 

De acordo com a história, os circos viajavam de cidades em cidades oferecendo apresentações teatrais, 
ilusionismo e habilidades com animais.  

Agora é com você
Que tal uma pesquisa sobre a história do circo no Brasil e no mundo para saber:

a. O modelo das atrações do circo da Europa sofreu mudanças quando chegou no Brasil? Quais?

b. Qual a diferença entre as atrações do palhaço europeu e o palhaço brasileiro?

c. No circo surgiu um palhaço que se destacou não somente pela sua criatividade cômica, mas também pela 
habilidade como ginasta e equilibrista. Pergunta: quem foi esse palhaço?

d. Onde Abelardo Pinto, conhecido como Piolin, foi homenageado?

e. O 27 de março tornou-se o dia do circo. Por quê? 

Produzindo um texto
Comente o que você descobriu sobre a história do circo e aponte as diferenças entre as atrações do circo de 
antes, de Mazzaropi e Piolin, com as do circo atuais, como por exemplo, o Cirque du Soleil.
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Pensando nisso:
De acordo com a narrativa da história, a arte aproxima as pessoas. Perguntas:

a. De quem Mazza se aproximou? _____________________________________________________________ 

b. Qual o personagem criado por Monteiro Lobato e que Mazzaropi se identificou? ___________________

Conversando sobre o texto

Ainda em grupo converse com os colegas sobre as afirmações, as que estão em destaques e sublinhadas:

Monteiro Lobato era muito sabido, sujeito esperto de verdade. Mas só no convívio com o homem da roça 
enxergou a realidade. Tanta lombeira, e a cara amuada, precisava de uma explicação. Só olhando bem para o 
sujeito, para ampliar a visão. 

Lobato ainda não sabia que a questão era social. O povo, coitado, vivia acuado, sujeito a todo mal. Andava 
sempre na pindaíba; comida, só o pirão. Não faltava quem maldissesse os caipiras, sem ao menos saber a razão.

A boa vontade dos governantes às vezes precisa de um cutucão. E o letrado Monteiro Lobato usou de 
provocação. Com os cuidados necessários, não teria vez o tal Amarelão. Na fraqueza se dá um jeito, remédio 
tira com a mão. Ignorância e descuido, não tem perdição!

Perguntas: 

a. Qual foi a realidade que Monteiro enxergou no homem da roça? Por que aquela gente vivia triste?

b. Quem desconhecia essa realidade, considerava o caipira como doente ou o considerava um molenga, 
preguiçoso. Como era, então, tratado o caipira?

c. Em sua opinião, o que causava fraqueza no caipira? E o que significa “amarelão”?

Um assunto leva ao outro 
Você sabia que além do amarelão (cientificamente ancilostomose), outras doenças são comuns 
em regiões carentes de saneamento (água potável, esgoto) ou de prevenção de saúde e de 
alimentação? As mais comuns: ascaridíase (lombriga), teníase (solitária), dentre outras. 

Sabia, ainda, que crianças podem pegar esses tipos de vermes ao andar com pés descalços? 

Leia e responda:
De acordo com a narrativa

a. A pobreza castigava, fazia mal por demais. Por lá outro mal castigava, para qual não se tinha remédio. 

Pergunta: Que mal era esse? ____________________________________________________________________

b. Qual o outro personagem que ganhou vida com Mazza? ________________________________________

c. Que caráter tinha Pedro Malasartes? _________________________________________________________

d. Quais foram os nomes os quais Jeca ganhou de norte a sul do nosso país? _________________________
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Refletindo um pouco mais sobre o texto

O que aprendemos com o caipira?

Leia e depois descreva o que ele nos ensina
Talvez esse tal caipira pudesse nos ensinar o respeito à natureza e tudo o que ela nos dá. Por lá os rios se mantêm 
vivos, as árvores não cansam de recomeçar. O matuto sabe a hora da chuva, e quando o tempo vai virar. Lua 
boa de pinchar a semente, hora de deixar a terra descansar. Tudo em perfeita harmonia o “caboclo” sabe deixar.

Desafio
Em grupo – Expressando ideias por meio da arte

Reúna-se com mais quatro colegas e desenvolva as atividades que seguem:

Pesquise em jornais e revistas notícias sobre a questão saúde, comportamento, meio ambiente. 

Faça uma leitura e troque ideias sobre o que encontraram.

Escolha uma música e crie uma letra que denuncie o descaso do ser humano com a saúde e o meio ambiente.

Cante, ensaie bem antes de apresentar o trabalho para a classe. Boa sorte!

Conclusão das atividades 
Organizar a sala em dois grupos de alunos, solicitar:

• Fazer um mapeamento e destacar os pontos mais relevantes do que foi analisado e discutido sobre o livro.

• Solicitar aos alunos que comentem sobre alguém que, por acaso, conhece ou conheceu, e que é do interior 
com características de um caipira, pelo seu jeito de falar e de se vestir.

Última pergunta aos grupos
Alguém já teve oportunidade de ir ao circo?

Não? Sim? Qual a sua opinião sobre a arte circense?

Descreva para os colegas como foram as apresentações, relatando sobre o cenário, vestuário, enfim.

 

Sugestões para avaliação:
Participação nas atividades; atendimento às propostas de trabalho; desempenho nos trabalhos em grupo, nos 
debates e criatividade.

Ressaltamos que as atividades aqui propostas têm por objetivo oferecer subsídios para a mediação 
do trabalho pedagógico com a obra MAZZAROPI, UM JECA BEM BRASILEIRO, da PAULUS Editora, 
e que não pretendem ser determinantes no trabalho desenvolvido em sala de aula, tendo em vista 
que somente o professor conhece as necessidades específicas de sua turma. 



Conheça outros projetos pedagógicos no site: paulus.com.br


